
Взаимодействие между спринклерна система и 
димоотвеждащи вентилатори

Увод

В случай на пожар и спринклерната система и  димоотвеждащите вентилатори имат за задача
да опазят човешкия живот и материални блага. На какви условности се подчинява съвместното
им приложение.  Проведени  са  тестове  с  цел  откриване  на  закономерности,  без  еднозначен
резултат. Влиянието е обусловено от много фактори като местонахождението на огнището на
пожара,  спрямо димоотвеждащите отвори,  времето на  включване на  различните сектори на
спринклерната  система  и  на  димоотвеждащата  система,  температурата  в  подпокривното
пространство, димните бариери и др. Има различни позиции по въпроса.

Едната е че трябва да има известна разлика във времето за задействане на спринклерната
и димоотеждащата системи и то в зависимост от конкретните дадености на обекта..

Другата  всъщност  доуточнява  първата  като  предлага  използването  на  симулационни
модели.

Ето мнението на Пол Камптон от Colt:
Спринклерните  системи  и  димоотвеждащите  вентилатори  имат  различно

предназначение.  Спринклерната  система  цели  да  контролира   пожара,  да  предотврати
разпространението му и  да  го угаси.  Димоотвеждащите вентилаторни системи нямат пряко
отношение към пожара, но контролират дима и топлината, генерирани от него, извеждат ги от
сградата, за да минимизират риска  за беди от тях. Друга задача на димоотвеждащите системи е
чрез създаването на бездимен слой, да се осигури евакуацията на хора в бедствие и достъп на
огнеборците за  потушаване на пожара.  За това като,  че ли комбинацията  на   спринклера с
димоотвеждащата система е „мечтано дуо“.
 

Контрапункт

Досегашния опит  и тестове на  съвместното им приложение показват несъвършенства  и
невъзможност да се предложи универсален критерий за съвместното им използване.

Основния  аргумент  против  съвместното  приложение  на   спринклернатта  система  и
димоотвеждащите  вентилатори  е,  че  ефекта  от  спринклера  ще  се  минимизира,  защото  с
извеждането  на  дима  и  топлината  се  осигурява  притока  на  кислород,  който  помага  на
развитието на пожара.

Привържениците  на  димоотвеждащите  системи  пък  твърдят,  че  действието  на
спринклерната система води до увеличаване на димообразуването и с това пречи за евакуацията
и   достъпа  на  огнеборците.  Затова  закъснителното  включване  на  димоотвеждането  ще  е
пагубно.

Поради липсата на еднозначност в преценките и пред величината на риска много
организации препоръчват димоотвеждащите системи да се включват с  известно закъснение,
след активирането на спринклерните. Има ли основание за такова действие?

Фактите

Когато  вече  се  прилагала  спринклерната  система,  все  още  не  е  била  разработена
системата за димо- и топлоотвеждане. Затова при действието на спринклерната система не е
имало възможност за ефективна евакуация и успешна работа на огнеборците.

И  днес  прилагането  на  спринклерната  инсталация  във  взаимодействие  с
димоотвеждащата продължава да е в условия на липса на обоснованост. Критерий най-често са
изискванията на застрахователите или други институции.
Съвместното прилагане на спринклерната и димоотвеждащата система трябва да се
обмисля и обосновава.



Днес

е  наложена  практиката,  с  някои  незначителни  изключения,  че  в  случай  на  пожар
активирането на димоотвеждащата система трябва да е колкото се може по-бързо, без оглед на
спринклерната  система,  разположението  и  действието  й,  с  цел  да  се  създадат  условия  за
спасяване хора и материални ценности.

Проведени са и два експеримента /1992 в Белгия и 1998 в САЩ/ с пълно пресъздаване на
явленията.  Изводът  е  недвусмислен  – в  случай  на  пожар  включването  на  системата  за
димоотвеждане  не  трябва  да  изчаква  действието  на  други  системи,  имащи отношение  към
пожарогасенето.  Колкото  по-рано  се  задейства  системата  за  димоотвеждане  и  вентилиране,
толкова по-рано ще се предотврати смесването на дима със студен въздух, толкова по-рано ще
се създаде бездимен слой.

Заключението

Активирането веднага на димоотвеждащата инсталация няма в никакъв случай да забави
ефекта  от  действието  на  спринклерната.  Напротив  това  може  да  доведе  до  редукция  на
действащите извън огнището на пожара спринклерни клетки.

Ефектът от  действието  на  димоотвеждащата  система  върху ефекта  от  действието  на
спринклерната е вторичен за факторите на бързо развиващи се пожари. Дори, особено при тях,
е  много  по-важно  бързо  да  се  създаде  бездимен  слой,  който  да  помогне  за  евакуацията  и
достъпа  на  огнеборците.  В  този  случай,  безусловно  е  необходимо и  бързото  включване  на
първите спринклери на системата, с цел установяване контрол над пожара.

При  по-бавно  развиващите  се  пожари,  с  по-ниска  температура,  малкото  забавяне  в
активирането  на  спринклерната  система,  спрямо  димоотвеждащата  също  не  може  да  бъде
фатално. Колкото по-бавно и с по-ниска температура се развива един пожар, толкова по-малка е
загубата от едновременното действие на спринклерната и димоотвеждащите системи.

П  ротивопожарни предписания – техн  ическа   поддръжка  

Където  е  необходимо,  с  цел  гарантиране  на  здравето  на  хората,  работни  места,
оборудване и др. в пожарна ситуация, в изпълнение на инструкции 4 и 5 е нужно да се изгради
и  осъществява  подходяща  система  за  одит  и  непрекъснато  поддържане  в  състояние  на
качествена готовност на  противопожарните системи.

Разбира се трябва да се осигури надеждност и в работата на огнеборските екипи. За
целта трябва да има компетентен специалист, който да организира системата в съответствие с
нормативните изисквания, да осъществява периодичен контрол над готовността.
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